Πρακτικό 20 / 06.10.2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε δια ζώσης το Σάββατο 5/10/2019 ώρα 23:00 στο
περιθώριο του 12ου τουρνουά Πτολεμαΐδας, που διεξήχθη στο Ξενοδοχείο Παντελίδης
στην Πτολεμαΐδα με θέματα ημερήσιας διάταξης: «Παραιτήσεις μελών του Δ.Σ., είσοδος
αναπληρωματικών μελών και εκ νέου συγκρότηση σε σώμα».
Παρόντες ήταν οι Αθανασόπουλος Δημήτρης, Ζέρβα Εύα, Καρακόλη Αναστασία,
Μιχαηλίδου Βαρβάρα, Μουζεβίρης Γιώργος, Μυρσίνης Θράσος και Παπαγιαννόπουλος
Τάκης. Απόντες ήταν οι Μαραγκουδάκη Αμάντα και Μήτση Αλέκα.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο πρόεδρος έλαβε το
λόγο και ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με την πρόθεση των τριών εκπροσώπων του
Ομίλου Αθηνών – Πειραιώς (δηλαδή της Εύας Ζέρβα, της Αλέκας Μήτση και του Τάκη
Παπαγιαννόπουλου) να παραιτηθούν από μέλη του Δ.Σ. για προσωπικούς λόγους,
όπως αυτή εκφράστηκε δια των τοποθετήσεών τους στον επίσημο διαδικτυακό χώρο
ηλεκτρονικών συνεδριάσεων των μελών του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.
Τα μέλη Ζέρβα Εύα και Παπαγιαννόπουλος Τάκης εξήγησαν αναλυτικά στους παρόντες
τους λόγους της παραίτησής τους. Ακολούθως τα υπόλοιπα μέλη, αφού έδειξαν
κατανόηση, κάλεσαν τους δύο ως άνω εκπροσώπους του Ο.Σ.Α.Π. να ανακαλέσουν την
παραίτησή τους, ούτως ώστε το όργανο να συνεχίσει ενωμένο το έργο του. Τα μέλη
Ζέρβα Εύα και Παπαγιαννόπουλος Τάκης επέμειναν στην επιχειρηματολογία τους και
στη συνέχεια αποχώρησαν από την αίθουσα.
Ο πρόεδρος επικοινώνησε με τον μοναδικό επιλαχόντα του Ο.Σ.Α.Π. Παπασταυρίδη
Ευθύμιο και του ζήτησε να προσχωρήσει στο Δ.Σ. Ο Ευθύμιος Παπασταυρίδης
απάντησε ως εξής: «Δηλώνω ότι παραμένω σταθερός στην αρχική μου απόφαση να
μην πάρω τη θέση κάποιου από τα παραιτηθέντα μέλη του Ο.Σ.Α.Π. στο Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.
Προσωπικά θεωρώ και τα τρία μέλη ικανότατα για τη θέση που εξελέγησαν και άλλο
τόσο ικανά να συμβάλουν στην αποκατάσταση των διαταραγμένων ισορροπιών αν
βοηθηθούν καταλλήλως».
Στη συνέχεια προστέθηκε στη συνεδρίαση και το μέλος Μαραγκουδάκη Αμάντα μέσω
τηλεφωνικής επικοινωνίας σε ανοιχτή ακρόαση.

Οι σύμβουλοι, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα § 18.2 και
18.3 του καταστατικού, εξέλεξαν ομόφωνα Πρόεδρο τον Θράσο Μυρσίνη, ομόφωνα
Αντιπρόεδρο την Αναστασία Καρακόλη, ομόφωνα Γραμματέα τη Βαρβάρα Μιχαηλίδου
και ομόφωνα Ταμία την Αμάντα Μαραγκουδάκη.
Τέλος, μετά την εκ νέου συγκρότηση σε σώμα τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα ότι:
α) είναι επιτακτική ανάγκη στο Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. να εκπροσωπείται πλήρως (με τρία μέλη)
και ο Όμιλος Αθηνών – Πειραιώς και
β) οφείλουμε να επικοινωνήσουμε με το Δ.Σ. του Ο.Σ.Α.Π., με σκοπό να βρεθεί από
κοινού η προσφορότερη και καταλληλότερη λύση στο πρόβλημα αυτό.
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Ο Πρόεδρος
Μυρσίνης Θράσος

Η Γραμματέας
Μιχαηλίδου Βαρβάρα

